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Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - II. štvrťrok

2009, 17. 4. * Aurel Stodola (Osobnosti) *
príležitostná známka * N: I. Schurmann *
OF PTC * 50 ZP, TF: ? PL * papier FLA *
HZ 11 ¾: 11 ¼ * FDC N: I. Schurmann, R:
A. Feke * náklad 2,0 mil.

2009, 7. 5. * Najvyšší kontrolný úrad SR *
príležitostná známka * N: V. Rostoka, R: F.
Horniak * OTr+HT PTC * PL: 50 ZP, TF:
2 PL * papier FLA * RZ 11 ¾: 11 ¼ * FDC
N: V. Rostoka, R: F. Horniak, OTp TAB *
náklad 1,0 mil.

Aurel Stodola (1859-1942) – vedec, vynálezca a pedagóg

452
452 FDC

0,33 € viacfarebná........................ 0,33 Heraldický emblém NKÚ SR
..............................................................0,96 454
0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
454 FDC .............................................................. 1,43
2009, 29. 4. * 40. výročie založenia ZSF * 454 PaL .............................................................. 1,49

príležitostná známka * N: D. Grečner, R:
M. Ondráček * OTr+HT PTC * PL: 8 ZP
+ 8 K, TF: ? PL * papier FLA * RZ 11 ¾:
11 ¼ * FDC N: D. Grečner, R: R. Cigánik,
OTp+OF+KT TAB/Zohor * náklad: 1,2
mil., 150 tis. UTL

Symbolická kresba (kupón) Logo ZSF

2009, 28. 5. * Astronómia (Europa) * príležitostná známka * N: M. Komáček * OF
PTC * PLa: 50 ZP, PLb: 8 ZP, TF: ? * papier
FLA * HZ 11 ¾: 11 ¼ * FDC N: M. Komáček, R: Ľ. Žálec, OTp TAB * náklad PLa
1,42 mil., PLb 0,2 mil., 25 tis. UTL

Symbolická kresba

455
0,90 € viacfarebná ....................... 0,90
453 T2 50g 0,33 € viacfarebná........................ 0,33
455 PLb
(108x127 mm) .................................... 7,20
453 FDC ..............................................................0,96
455 FDC .............................................................. 1,53
453 PaL
.............................................................. 1,49
455 NL
.............................................................. 1,26
453 PT (220x130 mm), nezúbkovaná, číslovaná ... 1,00
453 KĽa s kupónom „40 rokov ZSF“ ................... 0,33
453 KĽb s personalizovaným kupónom ................ - . 2009, 2. 6. * Žofia Bosniaková (Osobnos453 KPa s kupónom „40 rokov ZSF“ ................... 0,33 ti) * príležitostná známka v hárčekovej
453 KPb s personalizovaným kupónom ................ - . úprave * N: M. Čapka, R: M. Činovský *
453 PLa s kupónmi „40 rokov ZSF“ (208x130 mm) 2,64 OF+OTp PTC * H: 1 ZP, TF: ? H * papier
453 PLb s personalizov. kupónmi (208x130 mm)...... - .
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ÚVODNÍK

Filatelia v lete

A

je tu opäť leto, čas prázdnin, čas odpočinku, ako
fyzického tak aj duševného.
Snažíme sa ho využiť naplno
a načerpať sily do ďalšieho
roka. Platí to aj pre filatelistický život, aj ten sa v lete
spomaľuje, ale verím, že sa
nezastavuje, a že na svojho
koníčka filatelisti nezabúdajú
ani cez toto obdobie. A tak aj
na tento oddychový čas sme pre Vás pripravili zaujímavé čítanie.
Radi by sme sa ako redakcia ospravedlnili za mierne meškanie tohto čísla
Spravodajcu. Nezapríčinil to tlačiarenský
škriatok, ale počítač na sekretariáte Zväzu, ktorý odmieta pracovať (pravdepodobne chce tiež dovolenku, alebo hneď
šrotovné?). Preto sme museli hľadať náhradné riešenie a už spracované materiály
znova spracovať. Veríme, že v budúcnosti
sa už tento problém nebude opakovať.
Tak čo Vám v tomto čísle ponúkame?
Ústredným motívom čísla je vyvrcholenie
osláv 40. výročia založenia ZSF a Národná
filatelistická výstava SLOVENSKO 2009
s medzinárodnou účasťou. Hodnotenie
tejto výstavy Vám ponúkame z pera toho
najpovolanejšieho – predsedu výstavnej
poroty Ing. Bachratého. V článku je jasne
naznačený stav našej zväzovej výstavnej
činnosti, ako aj problémy tvorby exponátov z pohľadu výstavnej poroty. Veď aj
naša redakcia si dala ne tejto výstave odborne otestovať naše periodikum. Získali
sme bronzovú medailu za 50 bodov. Či je
to úspech, alebo neúspech to nechám na
Vás, na našich čitateľoch. Však Váš názor
na Spravodajcu je pre nás smerodajný,

4

a preto veľmi radi uvítame
ak nám ho pošlete, a tým
nám pomôžete naše periodikum ešte viac zveľadiť.
Veľmi radi ho uverejníme.
Takýmto zaujímavým zamyslením nad významom
publikovania, aj v našom
periodiku, a najmä nad súčasnou situáciou v našej
organizovanej filatelii je aj
článok nestora slovenskej filatelistickej
publicistiky pána JUDr. Otta Gáťu „Zostarnutá filatelia?“, z ktorého myšlienkami sa zaoberá aj Rada ZSF.
V čísle nechýbajú ani informácie
o medzinárodných a domácich výstavách, ani reportáž zo VI. Bratislavských
zberateľských dní. V rubrike Slovenská
známka sme priblížili priebeh inaugurácie známky z emisie Osobnosti,
známku Aurel Stodola. Uverejňujeme
aj zmeny v emisnom pláne slovenských
poštových známok, v ktorom sa zmenili
nominálne hodnoty vydávaných známok. Bolo to spôsobené zmenou poštových taríf, ktorých stručný prehľad tiež
uverejňujeme. V závere čísla nechýba
Spoločenská kronika a inzercia.
Toto je stručný prehľad letného Spravodajcu, no naša redakcia už pripravuje
jesenné číslo, v ktorom Vám predstavíme bohatú činnosť aktívnych trenčianskych filatelistov, a tiež sa dozviete ako
dopadlo tohtoročné finále FO mládeže
a Kongres mladých filatelistov.
Prajem Vám všetkým príjemné prežitie letného oddychu a načerpanie nových
síl aj pri čítaní nášho Spravodajcu!
Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

40. výročie založenia ZSF

O

rganizovanie Národnej
filatelistickej
výstavy
SLOVENSKO 2009 pri príležitosti 40. výročia založenia
Zväzu slovenských filatelistov
mi potvrdilo to o čom som hovoril na 2. zasadnutí Rady ZSF.
Členská základňa nášho zväzu
starne a má veľmi málo členov
v krúžkoch mladých filatelistov a členov strednej generácie.
Na ostatnom 8. zasadnutí Rady ZSF som
oboznámil všetkých členov Rady s novými aktivitami na diskusiu a vyzval som
ich na podanie ďalších aktivít od nich
a členov ZSF. Očakávam návrhy na omladené manažérske zloženie členov výborov KF, ZKF, vedúcich KMF, Rady ZSF
a aktivity smerom od KF, KMF a ZKF.
Predovšetkým potrebujeme aj mladých
ambicióznych vystavovateľov, vytvoriť
im podmienky pre tvorbu a vystavovanie
filatelistických exponátov doma a v zahraničí.
Organizačný výbor Národnej filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009 v Nitre
v snahe čo najlepšie pripraviť a osláviť 40.
výročie založenia ZSF sa určite dopustil
chýb. Nechcem hodnotiť prípravu a usporiadanie tejto udalosti, nech to zhodnotia
účastníci ale nedá mi povedať že sme očakávali väčší záujem od delegátov Ustanovujúceho zjazdu zúčastniť sa odhalenia
pamätnej tabule v kine Kúpeľného domu
PALACE na Sliači. Chcem sa však poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli pri príprave a realizácii týchto osláv.
Veľmi si vážim všetkých delegátov Ustanovujúceho zjazdu, ktorí sa zúčastnili
v Nitre pri odovzdávaní pamätných medailí a ďakujem im za ich účasť. Mal som
2009 / 2

radosť stretnúť sa s Vami
a poďakovať Vám za Vašu
vykonanú prácu pre Zväz
slovenských
filatelistov.
Ešte raz Vám všetkým patrí
moja vďaka a úcta.
Filatelistické exponáty
našich členov na medzinárodných výstavách Bulgaria
2009, Ibra 2009 a Hunfilex
2009 boli vysoko ohodnotené výstavnými porotami. Patrí poďakovanie týmto vystavovateľom ale aj národným komisárom za ich propagáciu ZSF
v zahraničí.
Celý tento rok sa nesie v znamení 40.
výročia založenia nášho zväzu a preto je
potrebné aby výbory a členovia klubov
filatelistov propagovali našu záujmovú
organizáciu organizovaním propagačných filatelistických výstav v spolupráci
so spoločenskými a kultúrnymi organizáciami vo svojom pôsobení. Najmä na
základných a stredných školách medzi
mládežou. Ukážkami našich zbierok
podporíme ďalších záujemcov o prácu
v našom zväze. Za posledné roky pri organizovaní filatelistických výstav v Nitre
pribudli v našom klube jeden až traja
noví členovia. Preto nabádam ostatné
kluby filatelistov o propagáciu filatelie
týmto smerom.
Blíži sa čas dovoleniek, čas oddychu.
Prajem všetkým členom nášho zväzu aby
si počas dovoleniek oddýchli, nabrali nových síl a zdravia.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 13. júna 2009 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Informáciu o Kongrese FEPA a výstave IBRA 2009.
2) Informáciu o priebehu osláv 40. výročia vzniku ZSF a Národnej filatelistickej výstave SLOVENSKO 2009.
3) Stave členskej základne ZSF podľa
zaplatených členských príspevkov
na rok 2009.
4) Návrhy predsedu ZSF o smerovaní
ZSF.
5) Predbežný plán plnenia príjmov
a výdajov ZSF k 31.5.2009.
6) Prípravu podkladov pre Zmluvu
s SČF.
7) Informáciu o výstave KATOWICE
2010.
8) Zápisnice ZKF Ba, ZKF VsR a ZKF
ZsR ZSF.
9) Informáciu o priebehu BZD 2009.
10) Zápisnicu KF 53-04 Dubnica.
11) Zmenu predsedu KF 53-01 v Prievidzi.
12) List KF Žilina.
13) Listy predstaviteľov vlády SR ohľadne výstavy SLOVENSKO 2009.
14) List Pamiatkového úradu ohľadne
pamätnej tabule k 40. výročiu založenia ZSF.
15) Návrh predsedu ZSF na smerovanie
ZSF.
16) Udelenie bronzových ČO ZSF: Tomáš
Kuťka KF 52-22 Levice, Koloman Meliška KF 52-22 Levice, MUDr. Igor Jagoš KF 52-22 Levice, Peter Gordík KF
52-22 Levice, Ján Klei KF 52-32 Malacky, Andrea Masaryková KF 52-32 Ma-
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lacky, Ing. Jaroslav Freund KF 52-32
Malacky, Ing. Jiří Egg KF 52-19 Trenčín, Milan Vančo KF 52-01 Piešťany.
17) Správu predsedu porotcov z výstavy
SLOVENSKO 2009.
18) Správu národného komisára výstavy HUNFILA 2009.
B) SCHVAĽUJE
1) Národného komisára na výstavu
GLOGÓW 2009 Poľsko Ing. Josefa
Rančáka.
2) Limit pokladničnej hotovosti sekretariátu ZSF na 700 Euro.
3) Vyplatenie ZKF ZSF príspevok 15%
z členských príspevkov k 12.6.2009
za rok 2009:
ZKF Ba 643,34 €
ZKF ZsR 858,14 €
ZKF SsR 601,77 €
ZKF VsR 498,57 €.
4) Udelenie Čestných odznakov ZSF:
Strieborný ČO ZSF: Alexander
Kosztolányi KF 52-22 Levice, Dezider Birčák KF 52-22 Levice,František Gelinger KF 52-32 Malacky, Igor
Švec KF 52-32 Malacky, Ivo Veliký
KF 52-19 Trenčín, PhDr. Vladimír
Krupa Piešťany nečlen, Marta Koprivňáková Trenčín nečlen, Bc. Elena
Gabajová Trenčín nečlen, Mgr. Janka
Masárová Trenčín nečlen, Ing. Jozef
Vrábeľ Košice nečlen, Ing. František
Mrva Kočice nečlen, Mgr., Alžbeta
Koglerová Bratislava nečlen.
Zlatý ČO ZSF: Miroslav Baluška KF
52-20 Trnava, Ing. Radvan Laca KF
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
52-44 Senica, Dušan Pavlík KF 52-32
Malacky, Vladimír Lacko KF 54-01
Košice, Mgr. Daniela Slezáková Košice nečlen, JUDr. Ján Gašpar Košice
nečlen, Viliam Zajac Košice nečlen.
C) UKLADÁ
1) Doplniť zoznam ohodnotených filatelistických exponátov za posledných päť rokov na domácich a zahraničných výstavách.
Zodpovední: Výstavná komisia ZSF
a Komisia porotcov ZSF
Termín: 30.11.2009
2) Preveriť zrušenie KF odovzdať zápisnice o zrušení KF s odovzdaním
pečiatky KF sekretariátu ZSF
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 30.11.2009
3) Vyplatiť 15% z členských príspevkov
za rok 2009 podľa tohto Uznesenia
bodu B/3.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.8.2009
4) Odoslať schválené strieborné ČO ZSF
podľa tohto Uznesenia bodu B/4.
Zodpovedný: Tajomník ZSF
Termín: 30.6.2009
5) Podať návrhy a vyjadrenia podľa
návrhov predsedu ZSF bodu 7. tejto
zápisnice.
Zodpovední: členovia Rady ZSF
Termín: 31.8.2009

6) Vypracovať návrh Zmluvy s SČF
o spolupráci pri hodnotení filatelistických exponátov.
Zodpovedný: Doc. Ľubomír Floch
a Ing. Mirko Bachratý
Termín: 31.7.2009
7) Informovať o Veľkej prázdninovej
súťaži vypísanej POFIS-om SP, a.s.
a rozdať poštové lístky na základných,
stredných a umeleckých školách.
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 30.6.2009
8) Podpísať finančné doklady ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 30.6.2009
D) ĎAKUJE
1) Ivetke Valaškovej, Betke Köglerovej,
Antonovi Vraníkovi, Dr. Svätoplukovi Šablatúrovi, Doc. Ľubomírovi
Flochovi, Ing. Andrejovi Tekeľovi,
Daniele Schmidtovej a Mariánovi
Schmitovi za pomoc pri príprave
a realizácii účasti ZSF na BZD.
2) KF 52-51 Nitra za prípravu a realizáciu
osláv 40. výročia vzniku ZSF a filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009.
3) Vystavovateľom na výstave BULGARIA 2009, IBRA 2009 a HUNFILEX
2009 za reprezentáciu ZSF na zahraničných výstavách.
4) Organizátorom za usporiadanie vedeckej konferencie Poštovej histórie v KE.

Viete, že?

V

Kežmarku sa od 10. do 12. júla 2009 konal už XIX.
ročník najväčšieho slovenského remeselníckeho
festivalu Európske ľudové remeslo. Ani na ňom, ako aj
na predchádzajúcich ročníkoch, nechýbali kežmarskí
filatelisti. Aj tento rok pripravili príležitostnú poštovú
pečiatku, obálku a korešpondenčný lístok s prítlačou.
2009 / 2
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Inaugurácia poštovej známky
Aurel Stodola

S

pomienková oslava 150. výročia narodenín vedca svetového mena prof.
Aurela Stodolu, bola 17. apríla 2009
v Liptovskom Mikuláši, spojená s uvedením novej poštovej známky z emisie:
Osobnosti Aurel Stodola.
Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Mimoriadne nadaný, hĺbavý a usilovný Aurel
absolvoval všetky svoje štúdia s vynikajúcim prospechom. Po skončení evanjelickej ľudovej školy v Liptovskom Svätom
Mikuláši, stal sa študentom nemeckej
reálky v Levoči. Po roku odišiel na maďarskú Vyššiu reálnu školu do Košíc a tu
v roku 1876 zmaturoval. Dva semestre
vyštudoval na Technickej univerzite v Budapešti. Potom sa rozhodol pre
Zurich vo Švajčiarsku, kde v roku 1881
získal s vyznamenaním titul strojného
inžiniera. Neustály záujem o poznanie
priviedol Aurela Stodolu na ďalšie štúdia do Berlína a Paríža. Cez prázdniny sa
vracal domov. Oddychoval pri muzicírovaní a literatúre. S bratom Emilom
hrávali na
večierkoch
mikulášskeho speváckeho spolku
Tatran, cez
Vianoce hral
aj na organe
v evanjelickom kostole.
V roku 1884
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sa neplánovane vrátil zo štúdií v Paríži
do Liptovského Sv. Mikuláša. Pomáhal
pri rekonštrukcii a modernizácii rodinnej firmy, ktorú v roku 1883 zničil katastrofálny požiar. Rodine poradil a pomohol aj po ďalšom požiari v r. 1896.
Prof. Dr.h.c. Ing. Aurel Stodola
(1859-1942), rodák z Liptovského Mikuláša patrí k najvýznamnejším nie
však najznámejším slovenským osobnostiam. Do dejín svetovej techniky sa
zapísal ako „otec parných turbín“. Jeho
osobnosť spájala schopnosť strojného
inžiniera, vynikajúceho matematika
predvídavého výskumníka, rodeného
pedagóga s nadaním hudobníka, presvedčením humanistu a filantropa.
Aurel Stodola, profesor švajčiarskej
polytechniky v Zurichu, vytvoril priekopnícke dielo v oblasti parných a spaľovacích turbín. Zaoberal sa automatickou reguláciou strojov. Bez jeho diela
by sme nepoznali výkonné energetické
stroje ani letecké prúdové motory. Na
sklonku života získal v Anglicku najvyššie vyznamenanie, zlatú Medzinárodnú medailu Jamesa Watta, obdobu
Nobelovej ceny v strojárstve. Zomrel
v Zurichu 25. decembra 1942.
Hoci Aurel Stodola svoje mimoriadne technické nadanie uplatnil za hranicami rodného Slovenska, do konca
života sa hlásil k svojmu pôvodu. Od
roku 1989 je s manželkou Darinou, rod.
Pálkovou pochovaný na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši.
Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili, švajčiarsky veľvyslanec v Slovenskej
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
republike Josef Aregger, profesor Ondrej Hronec z Prešovskej
univerzity – autor jediného filmového scenára o Aurelovi Stodolovi. Slávnosti sa zúčastnil aj
potomok Stodolovcov, Jaroslav
Holý, ktorého starý otec bol bratom slávneho vedca Aurela Stodolu. V slávnostnom príhovore
Ing. Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša priblížil životopis Aurela Stodolu. Podčiarkol,
že hoci bol posledný krát doma
v roku 1912 na matkinom pohrebe, vždy
sa hrdo hlásil k rodnému Liptovu a Slovensku. Medzi hosťami boli aj Miroslav
Ňaršík, predseda ZSF, Ing.Jozef Vangel,
predseda ZKF Žilina, Ing.Zdeněk Baliga, člen Rady ZSF.
Súčasťou slávnosti bola inaugurácia
poštovej známky s portrétom Aurela
Stodolu, ktorú vydala Slovenská pošta
17. 4. 2009 v náklade 1 milión kusov. Autorom výtvarného návrhu je akademický
maliar Ivan Schurmann. Okrem známky
bola vydaná FDC (obálka prvého dňa).
Výtvarný návrh opäť Ivan Schurmann
a rytec Mgr. art. Arnold Feke. Autorom
príležitostnej pečiatky ako aj prítlači na
poštové lístky, obálku a pamätný list je
akademický maliar Pavol Petráš ml..
Slávnostný akt uvedenia poštovej
známky vykonal štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Mojš, primátor mesta
Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, vedúci
Pofisu Martin Vančo a autor známky
Ivan Schurmann.
Sprievodnými akciami osláv 150.
výročia narodenín Aurela Stodolu
bolo zriadenie poštovej priehradky
s možnosťou zakúpenia novej pošto2009 / 2

vej známky ako aj filatelistických produktov vydaných k tejto príležitosti.
V rámci inaugurácie poštovej známky,
bola autogramiáda, kde záujemcom
ochotne venovali podpisy tvorca známky pán Schurmann a autor príležitostnej pečiatky pán Petráš ml.. Súčasťou
slávnostného aktu bolo sprístupnenie
výstavy „Aurel Stodola – otec parných
turbín“ v Múzeu Janka Kráľa.
Dňa 24. apríla 2009 uskutočnila sa
prednáška prof. Ing. Milana Petráša na
tému: Sága slávneho rodu alebo čo vyrástlo z Relka.
V pondelok 11. mája bola pietna spomienka na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši pri hrobe Aurela Stodolu a jeho manželky.
Vynálezy – fantázia – skutočnosť pod
týmto názvom sa uskutočnila na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši
výstava zaujímavých prác žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Na október je plánovaná beseda na
tému: rodáci a významné osobnosti kultúrneho, spoločenského života pôsobiaci v Liptovskom Mikuláši zobrazení na
poštových známkach.
PaedDr. Jozef Oško
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TL ...... tlačový list
UTL ... upravený tlačový list

HA ..... hárček
k ........ kupón

ZZ ...... známkový zošitok
FDC ... obálka prvého dňa vydania

* konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

eďže k 1. júlu 2009 mení Slovenská
pošta a.s., poštové tarify v domácom
aj medzinárodnom poštovom styku vynútila si táto situácia aj zmenu nominál-

K

Vysvetlivky:

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009
Číslo Dátum Názov emisie
Nom.
Rozmery FDC Forma Počet zn.
emisie vydania
hodnota mm
(ks) TL
na TL
458
14.8. Bienále ilustrácií Bratislava
T2 50g
27x44
1
TL
50
2009
0,60 €
459
11.9. Spoločné vydanie s Ra45x31
1
HA
1
kúskom – Limes romanus,
Carnuntum
460
11.9. Spoločné vydanie s Ra0,60 €
45x31
1
1
kúskom – Limes romanus,
Gerulata
461
23.10. Ochrana prírody – Koryt1,10 €
45x31
1
UTL
3
načka močiarna
462
23.10. Ochrana prírody – Sala1,10 €
45x31
1
3
mandra škvrnitá
463
11.11. Vianoce 2009 – Zimný
0,40 €
27x31
1
TL
50
motív
464
27.11. Umenie – Ján Mudroch
1,20 €
45x55
1
UTL
4
(1909 -1968)
465
27.11. Umenie – Cyprián Majer1,20 €
45x55
1
UTL
4
ník (1809 – 1852)
466
18.12. Deň poštovej známky – Lo- 0,40 €
44x27 +
1
TL
30 + k
uis Braille (1809 - 1852)
k 22x27

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Zmeny v emisnom pláne

slovenských poštových známok na rok 2009
nych hodnôt u vydávaných poštových
známok. Preto Vám ponúkame zmenený
emisný plán slovenských poštových známok na druhý polrok 2009.
(red.)

Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Viete, že?
• Podľa výsledku Ankety o najkrajšiu známku Európy pre rok 2008
s náboženskou tematikou vyhlásenou
časopisom „Gabriel“, prvé miesto získala rakúska známka s vianočným
motívom „Klaňanie sa kráľov“. Druhé
miesto získala emisia slovenských známok „Drevené kostolíky“, ktoré vydala
Slovenská pošta, a.s. 9.10.2008 (Pofis
429, 430).
• Tohtoročná Veľkonočná emisia so
štylizovanou kraslicou vyšla v TL po 50

známok, kde sú známky po prvý raz
v slovenskej známkovej tvorbe v protichodnom usporiadaní (tete-beche).
Usporiadanie poskytuje dve možnosti dvojíc a obidve majú miesto v generálnej zbierke.
Známka vyšla i v zošitkovom usporiadaní (10 známok, 20 tisíc ZZ), kde
sa samolepiace známky oddeľujú
miesto perforácie priesekom. Zošitkové usporiadanie neobsahuje protichodné dvojice.
• Od 1. júla je zvýšenie poštových
taríf
vo vnútroštátnom i medzinát
rodnom
poštovom styku. Tarifa pre
r
vnútroštátny
list 2.tr. do 50 gr. stúpne
v
z 0,33 € na 0,40 €. Tarify do zahraničia
budú
zjednodušené. Budú sa rozlišob
vať
v pre Európu a ostaný svet. Ich hodnota
je uvedená v tabuľke. Podrobnejn
šie
š informácie poskytnú záujemcom
poštové
úrady.
p
(ljf)

Názov služby

Do hmotnosti

List - 1. trieda

50g
100g
500g
1000g
2000g
50g*
100g
500g
1000g
2000g

List - 2. trieda

2009 / 2

Tuzemská tarifa
rok 2008
rok 2009
Tarify v € Tarify v Sk Tarify v €
Tarify v Sk
0,53
15,97
0,60
18,08
0,60
18,08
0,70
21,09
0,63
18,98
0,80
24,10
1,23
37,05
1,20
36,15
2,16
65,07
2,20
66,28
0,33
9,94
0,40
12,05
0,46
13,86
0,50
15,06
0,50
15,06
0,60
18,08
1,03
31,03
1,00
30,13
2,00
60,25
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Názov služby
Do hmotnosti
50g
100g
500g
1000g
2000g

Zahraničná tarifa
List 1. trieda
List 1. trieda
List 2. trieda
List 2. trieda
Európa
Svet
Európa
Svet
Tarifa €
Tarifa €
Tarifa €
Tarifa €
1,00
1,20
0,90
1,00
1,60
2,00
1,40
1,80
4,20
6,00
2,80
5,00
7,50
14,50
6,90
12,50
13,00
27,00
11,00
25,00

Viete, že?
19. a 20. júna 2009 sa v Poprade
uskutočnilo Národné finále filatelistickej olympiády mládeže a Kongres mladých filatelistov. Témou olympiády bola
doprava, a keďže sa akcie uskutočnili
pod štítmi Vysokých Tatier, ústredným
motívom všetkých filatelistických materiálov vydaných k týmto akciám boli
typické dopravné prostriedky Vysokých
Tatier.
ZB

VI. Bratislavské zberateľské dni

V
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dňoch 5.-6. júna 2009 sa uskutočnil vo výstavnom centre INCHE-

BY, a.s. v Bratislave Medzinárodný
zberateľský veľtrh – VI. Bratislavské
zberateľské dni, ktorý
nadviazal na vytvorenú tradíciu z roku 2004,
kedy sa konal prvý
ročník. Jeho úroveň sa
z roka na rok zvyšuje
a vyvoláva stále pozitívnejší ohlas u širokej
zberateľskej verejnosti.
Skoro dvesto domácich
i zahraničných vystavovateľov zo 17 krajín
svojim
sortimentom
navodili nezabudnuSpravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
teľnú atmosféru veľtrhu.
V pestrej škále ponúkaných zberateľských
odborov si návštevníci
mohli nájsť svoje „poklady“ a doplniť chýbajúce položky z oblasti
filatelie, numizmatiky,
filokartie, telefónnych
kariet, či starožitností
a iných rôznych zberateľských oblastí.
Ako v predchádzajúcich ročníkoch, tak i tentokrát tradične svojou bohatou účasťou
prispeli k úspechu veľtrhu filatelisti.
V stánku, ktorý nám poskytol organizátor Bratislavských zberateľských dní
INCHEBA, a.s., Zväz slovenských filatelistov propagoval svoje činnosti a aktivity, najmä výstavnú, publikačnú,
zberateľskú a v rámci toho sa podarilo
získať i niekoľko nových členov, ktorí
sa prihlásili i na odber slovenských
poštových známok. Ako po minulé
roky, i tento rok mali úspech propagačné filatelistické materiály, literatúra
a zborníky, ktoré ZSF vo svojom stánku návštevníkom poskytoval. Veľkému úspechu sa tiež tešila posudková
a znalecká činnosť, ktorú ako službu
pre členov i verejnosť poskytoval Zväz
slovenských filatelistov v priebehu
oboch dní, za čo vyslovujeme poďakovanie predsedovi Komisie znalcov a expertov ZSF JUDr. Svätoplukovi Šablatúrovi a predsedovi Výstavnej komisie
ZSF Ing. Andrejovi Tekeľovi, ktorí túto
činnosť v stánku ZSF vykonávali. Tak
isto i p. Daniele Schmidtovej, ktorá
nám ochotne prisľúbila pomoc v rámci
Detského kútika Slovenskej pošty, a.s.
2009 / 2

pre mladých filatelistov a deti, ktoré
podujatie navštívili. Slovenská pošta,
a.s. okrem zriadenej poštovej priehradky, príležitostných poštových pečiatok
k obom dňom konania BZD, výroby
personalizovaného kupónu a pestrej
ponuky filatelistického materiálu, poskytla pre deti pekné darčeky a propagačné materiály.
Hlavnej mediálnej ako i návštevníckej pozornosti sa tešila najvzácnejšia
československá známka a minca, ktorá
prilákala veľké množstvo záujemcov.
Boli tu predstavené i nové publikácie,
ktoré vyšli v čase konania Bratislavských zberateľských dní. Veľký záujem
návštevníkov vzbudil nový katalóg
SLOVENSKO 1993-2008, ktorú vydala a ponúkala vo svojom stánku firma
Zberateľ, boli prezentované publikácie
ako napr. Tatranské motívy na poštových známkach od Rastislava Ovšonku,
ďalej Piešťany v zrkadle historických
pohľadníc, ktoré vydalo Balneologické
múzeum a iné. Na hodnotiacom stretnutí organizačného výboru BZD, ktoré
sa uskutočnilo 25. júna 2009 v Inchebe,
a.s., bol konštatovaný takmer 30 per-
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centný nárast v návštevnosti oproti minulému roku a celkový počet tohtoročných účastníkov bol 3 637. Zároveň sa
hľadali ďalšie možnosti a riešenia, ako
i účinná propagácia pre zabezpečenie
pokiaľ možno ešte úspešnejších nasledujúcich ročníkov BZD, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4.-5.6.2010 a 3.-4.6.2011
na výstavisku Incheby.

Je dobré a potešujúce, že aj v dnešnej
dobe sa stále nájde veľa nadšencov
a zberateľov, ktorí svojou cieľavedomou
aktivitou tvoria zbierky a zároveň zachraňujú historické, ale i súčasné zberateľské hodnoty pre ďalšie generácie
i pre budúcnosť.
Iveta Valašková, tajomníčka ZSF
Foto: František Divok

Zostarnutá filatelia?

J

e rozhodne dobre, že Spravodajca Zväzu
slovenských filatelistov prináša informácie z klubov filatelistov, zo zasadnutia
Rady ZSF, že informuje o pripravovaných
výstavách, o známkach, že je ozaj vnútro
zväzovým spravodajcom. Predmetným
príspevkom chcem otvoriť aj druhé dvere
a pozrieť sa napríklad na členskú základňu o ktorej sa dnes hovorí takmer na každej schôdzi či burze. Napokon, kde inde.
Občas zájdem na burzu, pozerám, čo
ma zaujíma a popozerám sa aj po návštevníkoch. V duchu si prepočítavam ich
vekový priemer a stretám sa s tými, ktorí
kedysi vo filatelii niečo znamenali a stále
znamenajú. Vyšlo mi, že ak by sa do dôchodku chodilo en bloc, keď určitá skupina ľudí dosiahne v priemere dôchodkový
vek, tak by do dôchodku na zaslúžený
odpočinok išlo aj tých zopár vnukov, ktorí na burzu prišli so starkými pomôcť im
v chôdzi. Pochopiteľne, že to tak nebude
a burzy naďalej budú navštevovať prevažne penzisti, už ako nečlenovia ZSF.
Dávam si otázku, aká bude budúcnosť slovenskej organizovanej filatelie
(a to organizovanej treba pripomínať,
pretože už je viac neorganizovaných
filatelistov!), ktorá na Slovensku kulminovala v osemdesiatych rokoch 20.
storočia? Sám neviem.
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Starší členovia ZSF, ktorí si už nerobia
nijaké plány, v ZSF ostali, aby ich odchodom nevznikali ďalšie štrbiny finančného prievanu. Ešteže podľa prognostikov
sa aktívny ľudský vek predlžuje. Obávam
sa predstaviť si, že by slovenskej organizovanej filatelii prestali nečakane pôsobiť filatelisti ako Ňaršík, Floch, Mrva,
Maniaček, Evinic, Bachratý, a v kluboch
ako Helmeš, Weiss, Gál, Vačko, Adamčiak, Urda a desiatky, už len desiatky,
nie stovky ďalších, ktorí ako – tak držia
členskú základňu klubov pohromade.
Čo by ostalo? Archív?
Zo zásady nie som pesimista, no obávam sa padajúcej konštrukcie nášho
zväzu, ktorého členom som štyridsať rokov a nie je mi ľahostajný. Nebudem spomínať „dejiny práce“, mám však záujem
na tom, aby sa ukotvil aspoň súčasný
stav a vekovo omladil. Radu neviem dať,
preto by som redakcii navrhol zostaviť
anketovú otázku, na ktorú by odpovedali filatelisti z klubov a možno aj bývalí
filatelisti. Totiž nemali by sme nevidieť,
že mladší neprichádzajú, nemajú záujem o členstvo a zväz starne. Ak zostarne zvnútra, zamkne si dvere. Posledný
zhasne. Ale vážne, zaoberá sa Rada ZSF
touto aktuálnou otázkou a ako?
Otto Gáťa
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Rok 2008 – PERFÍNY

V

šetci sme filatelisti, zberatelia známok, a to na prvý pohľad. Keď sa
však podrobnejšie pozrieme na našu
činnosť, zisťujeme, že každý zberateľ
je vlastne špecialista, každý zbiera
niečo iné. No a ja patrím do skupiny
perfinárov.
Skončil sa rok 2008 a tak sa ohliadam, čo sme urobili pre propagáciu
a zviditeľnenie známok s „dierkami“
a tak som sa aj ja podieľal na tomto našom cieli dosiahnuť, aby sa aj dierkované známky dostali na rovnakú úroveň
s ostatnými známkami. Aby to nebolo
len „smetí“ tak, ako bolo prezentované
filatelistickej verejnosti po dlhú dobu.
V tomto roku som napísal niekoľko
článkov o perfínoch do odborných časopisov. Urobil som aj pár prednášok,
ale mojim hlavným cieľom boli výstavy známok. Dať na výstavu exponát
predpokladá pomerne veľa práce a tiež
to vyžaduje mať dostatok kvalitného
materiálu. Pretože perfíny zbieram desiatky rokov dal som si s nimi tú prácu
a urobil som exponáty. Tak som sa zúčastnil jednotlivých výstav. V roku 2008
ich bolo päť, ktorých som sa
zúčastnil. Pokúsim sa trošku
priblížiť ako to všetko vlastne bolo. Už skôr som získal
kvalifikáciu na jednotlivé
výstavy.
Na vystavovanie mám momentálne pripravených šesť
exponátov, dva päťrámové
a štyri jednorámové. Všetky
už som vystavoval a ich hodnotenie bolo od striebornej
až po zlatú medailu.
2009 / 2

V roku 2008 začala moja účasť na
výstavách v nemeckom Mníchove 13. –
15. marca. Tu som vystavoval exponát
„50 roku Česko – Slovenských perfínu
1898 - 1948“. V tomto prípade je výnimka v počte listov na ráme. V Nemecku
a iných zemiach majú rámy s 12 listami, takže to nie je 5 rámov na 80 listov,
ale 7 rámov na 84 listov. K tomu je ešte
potrebné celý text exponátu preložiť do
niektorého svetového jazyka. Hodnotenie dopadlo dobre, 75 bodov a pozlátená medaila a tiež zisk kvalifikácie na
svetovú výstavu do Essenu 2009, kde
medzitým bol už tento exponát prijatý.
Ešte pred touto výstavou ma oslovili
organizátori výstavy NITRAFILA 2008
– medzinárodnej religióznej filatelis-
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tickej výstavy, ako súčasti XIII. Svetového kongresu Welbund st. Gabriel, či
by som mohol poslať nejaký exponát
s perfínmy na túto výstavu. Ale pretože
žiadny kostol ani kláštor nikdy nepoužíval perfíny, tak som odpovedal, že
by som mohol ponúknuť jednorámový
exponát Hradčany, ako cirkevný objekt,
teda z náboženskou tematikou. Pretože
mi bola zaslaná prihláška a exponát bol
prijatý, tak som tam vystavoval exponát
„Hradčany symbol Česko – Slovenské
státnosti a propagace cirkevního objektu“. Hodnotenie bolo výborné, exponát
dostal pozlátenú medailu a cenu primátora Nitry.
Určite tento exponát veľmi zaujal
prítomných účastníkov a vystavovateľov z cudziny, ktorým som urobil u exponátu hodinovú prednášku, ktorá sa
im veľmi páčila. Takže perfíny dobre
reprezentovali filatelistov a Slovensko,
ako aj klub sv. Gabriela.
Keďže tento perfinový exponát mal
úspech, bol som požiadaný o akýkoľvek
exponát perfínov na putovnú nesúťažnú
výstavu, ktorú poriadal klub filatelistov
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Močenok. Urobil som dva listy cirkevní
hodnostári a dva listy sakrálne (cirkevné) objekty na známkach s perfínami.
Tieto štyri listy som na výstavu poslal
a tak aj na tejto výstave boli perfíny na
známkách s náboženskou tematikou.
Určite sa mohli deti zo škôl pozrieť na
dierkované známky, a je možné, že ich
budú aj niekedy zbierať.
Samozrejme, že hlavnou úlohou
roku 2008 bola výstava PRAGA 2008,
ktorá sa konala od 12. do 14. septembra
2008, a na ktorú bol prihlásený a následne prijatý môj ďalší exponát „Perfíny z území Česko – Slovenska“ na 80
listoch do piatich rámov. Exponát bol
ohodnotený 82 bodmi a získal pozlátenú medailu. Toto je zatiaľ najvyššie
hodnotenie mojich prefínarských exponátov. Považujem to za veľmi dobrú
reprezentáciu našej perfínarskej skupiny, filatelistov a Slovenska na svetovej úrovni. Do Prahy boli zo Slovenska
prijaté len tri exponáty so známkami
a jeden exponát literatúry. Prefínový
exponát bol zo známkových exponátov najlepšie ohodnotený. Hlavný však
ostáva cieľ, a ten bol,
výborná reprezentácia
a propagácia filatelie
a perfínov.
Po pražskej výstave
sa moje vystavovanie
neskončilo, ešte bola
Regionálna
výstava
poštových
známok
TIRNAVIA 2008 v Trnave 22. až 26. októbra
2008. Na tejto výstave
som sa zúčastnil s tromi exponátmi, dva jednorámové „Slovenské
Spravodajca ZSF
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perfíny“ a „Dvojitá ochrana“, oba exponáty boli ohodnotené 76 bodmi a pozlátenými medailami, päťrámový exponát
„50 roku Česko – Slovenských perfínu
1898 – 1948“ získal 87 bodov, zlatú medailu a cenu primátora Trnavy.
Tak toľko k vystavovaniu, ale chcem
ešte povedať, že to bude ešte dosť dlho
trvať kým sa dierkované známky budú
brať ako samozrejmosť, že sú rovnako
hodnotné ako iné normálne známky
a práve vďaka perfínu, ktorý na týchto
známkach je, sú výnimočné a dovolím
si povedať, že sú niekedy ešte cennejšie
ako normálne známky.

V priebehu posledných desiatich
rokov sa zlepšil aj záujem vystavovateľov a perfínové exponáty. Všade,
kde som perfínarský exponát ponúkol bol prijatý. Len v Bratislave nemali o perfínarský exponát záujem.
Možno, že aj tam prejavia niekedy
záujem.
Na ilustráciu som vybral len úplne
obyčajné známky s perfínmi a identifikačné celistvosti, ktoré nie je možné
tak často vidieť a sú výnimočné alebo aj
vzácne. Aj keď je potrebné použiť jedno
kúzelné slovko „zatiaľ“.
Július Píša

Obohatená členská schôdza

V

marci tohoto roka
sa v Dome Matice
slovenskej v Nitre stretli
filatelisti nitrianského
klubu 52-51 na členskej
schôdzi, aby zhodnotili
činnosť za uplynulý rok.
Zo 44 členov klubu sa
schôdze zúčastnilo 28
členov. Prišlo aj 8 hosťov, medzi ktorými boli
vedúci Pofisu Bratislava
Mgr. M. Vančo, RNDr. V.
Jankovič a zástupcovia
susedných klubov.
Ako býva dobrým zvykom, ktorý zaviedol tajomník klubu M. Ňaršík a praktizuje sa už viac rokov, každý účastník
schôdze dostal pri prezentácii písomné
materiály: správu o činnosti, správu
o hospodárení, správu o inventarizácii, správu o novinkovej službe, správu o kolovaní, správu o činnosti KMF,
informáciu o Medzinárodnej výstave
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exponátov s kresťanskou tematikou
RELIGFILA 2008, informáciu o exponátoch a ich vystavení a ďalšie informácie.
To umožnilo každému oboznámiť sa
podrobne s veľmi rozsiahlou aktivitou
a činnosťou klubu.
Dospelí členovia klubu majú 33 exponátov a mladí filatelisti 8 exponátov,
ktoré vystavujú na domácich aj zahra-
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ničných súťažných i nesúťažných výstavách. Z nich 3 exponáty majú zlatú
a pozlátené medaily a 10 exponátov
strieborné medaily. Tieto výstavy organizujú alebo sa na ich organizácii
podieľajú. Tak v spolupráci s KF v Močenku organizovali 1. Putovnú filatelistickú výstavu v 13 dedinách. Klub
spolupracuje so Spoločenstvom sv.
Gabriela s Klubom Fera Horniaka, so
srbským klubom v Báčskom Petrovci,
českým klubom v Žďári nad Sázavou
a s viacerými klubmi filatelistov na Slovensku. O všestrannej činnosti hovorí
aj každoročné organizovanie turistických výstupov, keď v roku 2008 vystúpili na Sitno.
Vedúci Pofisu Mgr. M. Vančo ponúkol
pomoc pre výstavu SLOVENSKO 2009.
Tak, ako pri minulých výstavách pomoc
Slovenskej pošty pomohla prekonať
viaceré problémy a ťažkosti a umožnila
zlepšiť úroveň výstav, aj pomoc pri Národnej výstave SLOVENSKO 2009 klub
privítal.
Členskú schôdzu obohatil predseda Námetovej komisie ZSF RNDr. V.
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Jankovič zaujímavou
prednáškou na tému
“Iné formy zbierania.”
Spomenul v nej niektoré filatelistické materiály, ktoré zberatelia
a tvorcovia exponátov
nechávajú nepovšimnuté. Pritom sú nielen
zaujímavé ale prispievajú tiež k vyššiemu
hodnoteniu vystavených exponátov. Sú to
napríklad zmiešané
frankatúry, firemné
odtlačky výplatných strojov, doporučené FDC, poštové prítlače, gramatické chyby v pečiatkach a ďalšie. Takéto
materiály aj priniesol ukázať, aby každý videl, ktoré si často mnohí filatelisti
nevšímajú a odhadzujú ich. Zdôraznil
potrebu neustáleho štúdia filatelistickej literatúry. Prítomní na schôdzi si
so záujmom vypočuli prednášku a prezreli prinesené filatelistické materiály.
Túto formu filatelistického vzdelávania,
ktorú zvolil Dr. Jankovič, by bolo treba
rozšíriť aj do ďalších klubov.
Do klubu, ktorý mal v uplynulom
roku 43 sa prihlasujú členovia zo zanikajúcich klubov a pokles členstva nepociťuje. V roku 2009 má 44 členov.
Aktivitu klubu umožňujú tiež
priestory v Dome Matice slovenskej
v Nitre, kde sa schádzajú každý párny utorok v mesiaci a nemusia za ne
platiť. Okrem toho klub organizuje
každú prvú nedeľu v mesiaci filatelistické burzy v Akadémii vzdelávania,
kde je bezplatný vstup a ani za stoly
sa neplatí.
Ján Maniaček, st.
Spravodajca ZSF
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Pripomenuli si jubileum

V

taký istý kalendárny deň ako pred
65 rokmi – 10. júna, sa tohto roku
zišli členovia Klubu filatelistov v Bytči a pozvaní bývalí členovia ZSF, aby
si spoločne pripomenuli výročie založenia klubu v roku 1944. Prítomných
privítal tajomník klubu filatelistov pán
Stanislav Helmeš a člen výboru pán Michal Krupa. Medzi hosťami boli filatelisti z Považskej Bystrice a Žiliny, teda
presne tak, ako v pamätný deň založenia klubu 10. júna 1944, keď zo Žiliny
bol prítomný Július Tatár a z Považskej
Bystrice Štefan Treskoň. Počtom členov
stredný klub, ktorý desiatky rokov mal
okolo 50 až 60 členov, v súčasnosti má
podstatne menej, ale snaží sa udržať
štafetu existencie. Prevažne starší členovia v družnom neformálnom rozhovore pospomínali na roky šesťdesiate,
sedemdesiate, o niečo mladší na ďalšie
roky až po súčasnosť. Striedali sa generácie, menili sa trendy, po napredovaní
nastal úpadok a opäť opak, filatelia ako
záujmová činnosť ostáva. Niekde stále
organizovaná, niekde nie, ale zberatelia sú a zdá sa, že inak to nebude ani
v budúcnosti. Toľko z myšlienok, ktoré
popri lokálnych témach naplnili štyri
plodné hodiny družnej debaty v príjemnom prostredí so štyridsiatnikmi až
osemdesiatnikmi.
Súčasťou slávnostnej schôdze bola
prezentácia takmer 80 stranovej publikácie „Dejiny filatelie v Bytči“ od autora Otta Gáťu, ktorú dostal každý člen
i bývalý člen klubu filatelistov zdarma.
Autor priblížil prácu na monografii,
získavanie podkladov, fotodokumentácie, záznamy rozhovorov s príbuznými
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zakladajúcich členov i so zakladajúcim
členom nebohým Ladislavom Gondžarom a Filipom Tonkom. Poďakoval za
pomoc tým, ktorí pomáhali vyhľadávať
podklady, rodné dáta, poďakoval za
poskytnutú kroniku Mons. Jánovi Vallovi, za pomoc pracovníčkam Štátneho
archívu v Bytči.
Do monografie sa už nevmestili
niektoré príbehy, preto za viaceré aspoň
dva v tomto príspevku, priamo z posedenia. Rozhovoril sa jeden z najstarších členov, niekdajší predseda klubu od roku
1961 pán Ondrej Petrovský, v súčasnosti
takmer 90 ročný. Vyrozprával výmenu
známok medzi ním a prvým predsedom
klubu pánom Gejzom Ganslerom v roku
1949. Pán Petrovský videl, že sused znáša z povaly noviny a pred zimou nimi
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vypĺňa úle, vraj, aby včelstvo nepomrzlo. Noviny si pozrel a videl na nich prvú
rakúsku novinovú známku. Jedny noviny si zobral, priniesol do klubu a pán
Gejza Gansler mu vzápätí ponúkol výmenu – známky Slovenskej republiky
za niekoľko novín. Priniesol ich tridsať,
s Merkúrmi. Keď si pán Gansler známky preskúmal, dal mu celý zásobník známok s pretlačou Slovenský štát. Obaja
s výmenou súhlasili. Toľko v stručnosti
z jedného z viacerých príbehov.
Ešte na záver príbeh so súčasnosti.
Dňa 13. júna 2009 sa v Bytči konala
burza. Nevyberalo sa vstupné, nevyberal sa poplatok za stoly, nevyberalo
sa za parkovanie, naopak, každý kto
chcel, dostal zdarma šálku kávy a predávajúci ako bonus publikáciu za to, že

prišli, že neohrdli Bytčou. A podobne,
ako tomu bolo v roku 2002 na burze
v Bytči, keď prišiel istý pán s balíkom
listov ofrankovanými prvými emisiami
Rakúska a mladý pán z Bratislavy mu
ich z ruky priam uchmatol a vyplatil,
aj na tejto burze boli listy a celiny ale
s obchodnou korešpondenciou, ktorú si
chcel nechať ohodnotiť pán z istej malej obce pri Bytči, aby napokon všetko
predal. Vraj to bolo len také bežné Nemecko, ešte z čias, keď tam boli tie štátiky z ktorých chodila korešpondencia
obchodníkom do Bytče, Sonnenfeldovi,
Popperovi a Franklovi. Nič zaujímavé.
Pardon, vetu pred tým Nič zaujímavé,
som zabudol dať do úvodzoviek a za
ňou výkričník. To len pre poriadok.
Otto Gáťa

Viete, že?
Na prelome apríla a mája t.r. sa v Košiciach uskutočnila jubilejná 10. mestská
filokartisticko - filatelistická výstava. Ako
sprievodná akcia sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia o poštovej
histórii stredoeurópskeho regiónu. K výstave bol urobená súkromná prítlač na
poštový lístok a dve veľmi pekné príležitostné pečiatky. Potešte sa so mnou. (ljf)

O NITRE PO NITRE

B

z našej práce na Národnej filatelistickej
výstave s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO 2009, prebiehajúcej od 14. do
16. mája v Nitre. Čitateľ iste prepáči,
ak vynechám obvyklý výpočet medailí
a ich nositeľov i stručné štatistiky, všetko je napísané už v palmares výstavy
a príslušné informácie sa už iste dostali
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ýva zvykom napísať po skončení výstavy zopár slov ako ohliadnutie sa za
práve skončeným podujatím i zvečnenie
úspechov organizátorov i vystavovateľov
či pokritizovanie jedných i druhých za
hriešiky na výstave spáchané. Dovolím
si ako predseda výstavnej poroty podeliť sa s čitateľmi o niekoľko postrehov
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ku každému záujemcovi. Rád by som pohovoril o veciach, ktoré navonok nevidno, ktoré sú však dominantné z hľadiska
posudzovania nielen jednotlivých exponátov, ale aj výstavy ako celku.
Národná výstava sa konala po troch
rokoch od ostatnej Nitrafily 2006, niet sa
preto čo čudovať, že mnohí vystavovatelia netrpezlivo čakali na svoju príležitosť
ukázať sa na špici výstavníckej hierarchie. Niektorí si ale museli „nechať zájsť
chuť“, pretože organizátori s požehnaním
Rady ZSF vyhlásili súťaž iba v niektorých
kategóriách (teritoriálna vrátane národnej, tematická, poštová história, mládež
a literatúra). Celinári, maximafilatelisti a aerofilatelisti prišli skrátka, zrejme
z obavy, aby nepreplnili kapacitu výstavy.
Postoj o to nepochopiteľnejší, že na výstavu bol prijatý značný počet zahraničných
exponátov (nič proti tomu, ale...). Zostáva
len dúfať, že vrcholný zväzový orgán zamedzí v budúcnosti takúto diskriminačnú prax voči časti platiacich členov Zväzu
a nebude ich odsudzovať na šesťročný
vystavovateľský cyklus.
Každý, kto niekedy organizoval čo len
treťostupňovú výstavu, vie, že práca na
výstave sa zďaleka nezačína montážou
rámov. Tomuto finále predchádza mnohomesačná prípravná fáza, súčasťou
ktorej je výber a prijímanie exponátov.
Vzhľadom na súčasnú situáciu niet veľmi čo závidieť organizátorom národnej
výstavy, pretože exponátov s príslušnou
kvalifikáciou pre I. stupeň skôr ubúda
než pribúda a preto je „výber“ maximálne uľahčený. I tak je však treba dbať na
dodržiavanie ustanovení výstavného
poriadku pokiaľ ide o kvalifikáciu, jej
preukázanie a posúdenie ostatných parametrov, oprávňujúcich na účasť na
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súťažnej výstave najvyššieho rangu.
Prekvapuje preto prihlásenie (a prijatie)
exponátov s nedostatočným rozsahom,
ako aj snahy o účasť s „vypršanou“ kvalifikáciou. Každý vystavovateľ by mal
poznať výstavný poriadok a dbať na to,
aby jeho exponát nestratil kvalifikáciu.
Lamentácie pred „národnou“ sú potom
zbytočné a obviňovanie OV výstavy či
členov komisie porotcov z likvidátorstva
vystavovateľských aktivít je klopaním
na nesprávne dvere. Výstavná porota sa
v spolupráci s OV snažila aj tentoraz prižmúriť jedno oko, ale to už vari na národnej výstave naposledy. Istým sklamaním
bola rozlične zdôvodnená neúčasť viacerých špičkových slovenských exponátov hoci aj mimo súťaž, mohli byť vhodnou školou pre ostatných vystavovateľov
i návštevníkov. Neboli a je to škoda.
Čo sa týka samotného hodnotenia
výstavných exponátov, porota sa striktne pridržiavala smerníc pre ich tvorbu
a hodnotenie, ktoré sú v podstate zhodné s „fipovskými“. Tento prístup je jedine správny a vyjadruje aj zodpovednosť
výstavného porotcu voči vystavovateľovi a jeho tvorivému dielu - exponátu.
Posudzovanie každého exponátu preto
začínalo preštudovaním úvodného listu
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a plánu exponátu. Pravda, ak vôbec nejaký plán bol - to je totiž choroba viacerých
exponátov, ktorých autori namiesto jasného plánu (členenia) a definovania zámeru exponátu opisujú traktáty z encyklopédií, ktoré síce vecne súvisia s témou
exponátu, avšak o ňom samotnom nepovedia takmer nič. V takých prípadoch
potom veľmi ťažko konfrontovať obsah
exponátu s neexistujúcim zámerom, čo
v konečnom dôsledku vedie k dohadom,
nepochopeniu autorovho zámeru a v neposlednom rade k nižšiemu hodnoteniu
v kritériu „Plán a spracovanie“. Ďalším
závažným nedostatkom býva nesúlad
názvu exponátu s jeho obsahom, nezriedka sprevádzaný aj nejasným „systémom“ spracovania, odbočovaním od
danej témy a pod.. A to nie je len prípad
tematických exponátov, ale aj napr. exponátov v triede poštovej histórie. Mnohí vystavovatelia sa snažia do takýchto
exponátov nazhromaždiť „nejaký“ materiál, avšak tápajú v jeho systematickom spracovaní, napr. v regionálnom
exponáte „odbiehajú“ do vývoja taríf či
nesúvisiacich oblastí. Treba si uvedomiť,
že umiestnenie každého jedného filatelistického dokladu, či už ide o známku,
celinu, celistvosť a pod., musí byť v exponáte zdôvodnené, musí byť jasné, prečo
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tam je (a prečo práve v danom mieste exponátu). Dalo by sa hovoriť aj o nesprávne zvolených názvoch exponátu (príliš
širokých alebo príliš úzkych, nejasných
alebo nepresných), to je však debata nad
rámec tohto pojednania. Nad niektorými
exponátmi sme stáli v rozpakoch, podľa
akých kritérií ich máme hodnotiť, keďže
boli zmesou teritoriálneho, tematického
a poštovo-historického prístupu.
Aj na tejto výstave sme sa stretli s celým radom domácich i zahraničných exponátov s pomerne kvalitným materiálom,
avšak bez adekvátneho filatelistického
spracovania. Opis faktov, zrejmých už
na prvý pohľad z vystaveného materiálu
a bez akejkoľvek analýzy, konfrontácie
s literatúrou, či bez prezentácie vlastného
štúdia, nepreukazuje žiadne filatelistické znalosti a svedčí snáď len o movitosti
vystavovateľa. Vystavovateľ síce získa
nejaký ten bod naviac v kritériu „Stav
a vzácnosť“, avšak oveľa viac stráca pri
posudzovaní spracovania a znalostí tak
odborných ako aj filatelistických. Netreba tiež zabúdať na to, že ktorýkoľvek výstavný porotca nemôže byť expertom na
všetky oblasti danej triedy, preto je nutná
aj istá „marketingová“ stratégia vystavovateľa – mal by v exponáte poukázať na
jeho prednosti, zdôrazniť významné položky, vlastné objavy, uviesť vierohodné
údaje o vzácnom výskyte daného materiálu a podobne. To uľahčí porotcovi prácu prinajmenšom v tom, že sa rýchlejšie
zorientuje a kvalitnejšie posúdi exponát
z hľadiska jeho prínosu a významu.
Hodnotenie jednorámových exponátov takmer tradične vyvoláva určité
otázniky a to najmä vo vzťahu k oceneniu voči exponátom v ostatných, „plnorozsahových“ triedach. Aj keď táto
Spravodajca ZSF
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výstavná trieda má už
oficiálny fipovský status a hodnotenie týchto
exponátov je diferencované od hodnotenia
v ostatných triedach,
pes je zakopaný v prístupe samotných vystavovateľov. Žiaľ, mnohí
vidia v 1RE cestu ľahšieho výstupu na vrchol,
neuvedomujúc si, že
skutočne kvalitný exponát musí byť kvalitný
po všetkých stránkach. Menej diferencované hodnotenie (menej stupňov) vedie k tomu, že dobré hodnotenie v jednom kritériu (napr. inovatívna téma
a jej spracovanie) môže aj pri slabšom
naplnení iného kritéria, napr. vzácnosti
materiálu, stále vyniesť slušné celkové
bodové i medailové ohodnotenie. Aj
ďalšie neduhy v ponímaní tejto triedy
mnohými našimi vystavovateľmi (príliš
vyumelkované a kvalitným materiálom
ťažko dokumentovateľné témy, témy
násilne vytrhnuté zo širších oblastí
a pod.) si určite budú vyžadovať vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
V triede námetovej filatelie výstavná porota hodnotila exponáty podľa
najnovších trendov s dôrazom na plán
exponátu, jeho inovatívnosť a tematické rozpracovanie. Hodnotením striktne oddelila exponáty, ktoré sa vyvíjajú
správnym smerom od exponátov, ktoré
zostávajú nemenné a tým pádom ich autori opakujú stále tie isté základné nedostatky. Dokonca možno konštatovať,
že exponátom prvej skupiny pridelila
veľmi pozitívne hodnotenie, ktoré má
vystavovateľom ukázať, že sú na správ2009 / 2

nejj ceste
skvat a podporiť
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k
litňovaní exponátov.
K početne oboslanej triede literatúry
mám len poznámočku v tom zmysle, že
menej by snáď bolo viac. Ono síce v literatúre niet obmedzení čo do rámov
alebo priestoru, nevyžaduje sa ani kvalifikácia, avšak treba vziať do úvahy fakt,
že porotcovia si musia každý jeden titul
podrobne prezrieť, čo-to i prečítať a to
je časovo veľmi náročné. Pokiaľ nie sú
všetky exponáty k dispozícii vopred (čo
sa v Nitre stalo v dosť značnom rozsahu),
býva problém zvládnuť túto úlohu v čase
vymedzenom pre prácu poroty. Popri
tom si myslím, že na národnú výstavu
by sa mal predsa len urobiť výber a prijať
len tituly významnejšieho charakteru.
Možno niektorí vystavovatelia nebudú
spokojní s ohodnotením exponátu na nitrianskej výstave, výstavná porota ho však
určite vie zdôvodniť a jej členovia radi tak
urobia aj v následných osobných konzultáciách s vystavovateľmi a to s jediným
cieľom – posunúť vystavovateľskú činnosť
na Slovensku o ďalší kúsok dopredu.
Ing. Miroslav Bachratý,
predseda výstavnej poroty
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Správy z Essenu
Európska filatelistická výstava
IBRA 2009 a Kongres FEPA

P

odľa rozhodnutia Rady ZSF som
sa v dňoch 4.5. – 11.5.2009 zúčastnil v Essene ako národný komisár na
Medzinárodnej filatelistickej výstave
IBRA 2009, s ktorou bola spojená Národná výstava NAPOSTA 2009. Súčasťou výstavy bol 19. Medzinárodný
filatelistický veľtrh spojený s aukciou
firmy Felzmann (Švajč.) a FEPA Kongres (10.5.) na ktorom som bol delegátom ZSF.

IBRA 2009
Výstava bola pod patronátom FEPA
a s podporou FIP. K výstave bol vydaný
informačný Bulletin, Výstavný katalóg
a Palmares. S organizačným výborom
spolupracovalo 36 národných komisárov, generálnym komisárom bol Gerhard Müller. Exponáty hodnotila 30
členná porota, predsedom poroty bol
Rolf-Dieter Jaretzky (Nem.) Palmares

OBR. 1. ZNÁMKOVÁ
K IBRA 2009
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dokumentuje, že výstavy sa zúčastnilo
318 exponátov z toho 86 súťažilo v triede literatúry. Najviac zastúpené boli
exponáty poštovej histórie (101 exp.),
potom nasledovala trieda tradičnej filatelie (56 exp.), trieda tematickej filatelie
(51 exp.) a nakoniec trieda aerofilatelie
(24 exp.). Medailové hodnotenie ukazuje, že na výstave neboli slabé exponáty.
Výber bol náročný a výsledok 81 VZ
a Z medailí (35%) za exponáty mimo
literatúry. Väčšina medailí bola VPZ
a PZ . Veľkú národnú cenu získal Georg
Mehrtens (Nem.) za exponát „Transatlantická pošta USA – Brémy“ (VZ 97b.).
Veľkú medzinárodnú cenu získal Henrik Mouritsen (Dánsko) za „Dánske
poštové poplatky 1875-1906“ (VZ, 97b.)
Slovenskú filateliu reprezentovali 4
exponáty, ktoré získali dve zlaté a dve
veľké strieborné medaily. V triede poštovej histórie vystavovali Juraj Pálka
„Uhorsko – predznámkové obdobie“
(VZ, 93b. + vecná cena) a Július Píša
„Perfíny používane na českom a slovenskom území“ (VS 78b.). V triede
námetovej filatelie opakovane získal
zlatú medailu Vojtech Jankovič za exponát „Môj život ako život bicykla“ (90b.).
V triede literatúry bol ocenený VS medailou (78b.) katalóg Ondreja Földesa
„SLOVENSKO 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg známok a celín“ (Vydavateľ Album - Michal Zika). K vynikajúcemu oceneniu vystavovateľom srdečne
blahoželáme.
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Ministerstvo financií, nemecký vydavateľ poštových známok, vydal k výstave dve emisie venované Dňu filatelie
a Dňu pošty. Na obr. 1. sú príležitostné
pečiatky a emisia k 55. výročiu Dňa filatelie, na ktorom je vyobrazený unikátny
list spred 160 rokov so šesťnásobnou
frankatúrou prvej jednograjciarovej
známky, známy ako „Eichstätt Brief“.

FEPA Kongres
FEPA kongres sa uskutočnil v hoteli Holiday Inn Essen a jeho 17 bodový
program sa vďaka dobrej príprave vo
forme písomných podkladov podarilo
uskutočniť v plánovanom čase. Písomné
správy o činnosti boli prijaté bez pripomienok. Kongres neprijal návrh na zriadenie disciplinárneho výboru, ktorý by
mal v náplni posudzovať disciplinárne
priestupky členov FEPA a členov Rady
FEPA. Ťažiskom kongresu bola voľba
nového prezidenta a Rady riaditeľov, pre-

tože po dvoch funkčných obdobiach bolo
potrebné obmeniť celú riadiacu štruktúru
FEPA. Za nového prezidenta bol zvolený
Jörgen Jörgensen (Dánsko), za viceprezidenta José Ramón Moreno (Španielsko),
za generálneho tajomníka Bojan Bračič
(Slovinsko), za hospodára Gerhart Kräner (Švajčiarsko). Do Rady riaditeľov boli
zvolení: Giancarlo Morolli (Taliansko), Vít
Vaníček (Česká republika) obr. 2. Kongres
schválil aklamáciou návrh Chorvátskeho
a Českého filatelistického zväzu aby doterajší prezident Pedro Vaz Pereiera sa stal
Čestným prezidentom FEPA. Boli odovzdané FEPA ocenenia roka 2008 za klubovú činnosť (KF Vindobona, Rakúsko,
KF Kopenhagen, Dánsko, Klub mladých
filatelistov v Trolhättan, Švédsko) za vynikajúcu výskumnú a publikačnú činnosť (Mario Mentaschi a Thomas Matha,
Taliansko). Medailu za výnimočnú službu
pre organizovanú filateliu získal Michael
Adler, Nemecko.

OBR. 2. R ADA FEPA. ZĽAVA DOPRAVA G. MOROLLI, G. K RÄNER, J. JÖRGENSEN, J. R. MORENO,
B. BRAČIČ, V. VANÍČEK
2009 / 2
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Ako som informoval Radu ZSF na
marcovom zasadnutí, navrhol som v jej
mene „Špecializovaný katalóg Slovensko 1939-1945“ autora Ondreja Földesa
na FEPA medailu za vynikajúcu a výskumnú činnosť pre rok 2008. Vzhľadom, že katalóg bol vydaný už koncom
roka 2007 komisia ho nezaradila do
súťaže, pretože sa striktne držala textu
štatútu ceny. Dôvodila, že katalóg mal
byť nominovaný na cenu pre rok 2007.
Moju námietku, že vzhľadom na termín
vydania bolo nemožné administratívne
spracovanie návrhu komisia neprijala
a trvala na plnení znenia štatútu. Uznala však, že námietka má racionálnu
podstatu a navrhla kongresu schválenie
zmeny štatútu, aby sa cena udeľovala za
dvojročnú činnosť s výhradou, že návrh
možno uplatniť v uvedenom období len
jeden krát. Kongres návrh schválil.
Prezident FEPA J. Jörgensen predstavil svoj program ako otvorený pre všetky ďalšie návrhy národných federácií.
Ponúkol som do programu FEPA na ďalšie funkčné obdobie návrh týkajúci sa

podpory rozvoja národných filatelistických programov zo strany Svetovej organizácie pre rozvoj filatelie WADP, ktorého súčasťou sú FIP, UPU, AIJP. FEPA
ako nastávajúci partner WADP by mal
požiadať UPU ako zložku WADP, aby
odporučila národným poštovým správam, aby podporovali rozvoj filatelie na
národnej úrovni prehlbovaním ich spolupráce s národnými federáciami a organizačnou i finančnou účasťou v národných nadáciách pre rozvoj filatelie.
Po kongrese som mal jednanie s prezidentom SČF Ing. Lumírom Brendlom,
ktorý navrhol rozšírenie spolupráce so
ZSF, ktorá by sa týkala vzájomnej výmeny porotcov na národných výstavách,
organizovaní spoločných vzdelávacích
seminárov a uznávaní kvalifikácie exponátov z národných výstav pre medzinárodné výstavy. Oslovil ma i zástupca
Nemeckého filatelistického zväzu, ktorý prejavil záujem o podobnú spoluprácu so ZSF. Nemecký a český filatelistický zväz takúto zmluvu už uzavreli.
Ľubomír Floch

HUNFILA 2009 – 1000 ročný
VISEGRÁD

T

štvorka. To, že práve tu, to nebola náhoda, pretože na hrade vypínajúcom sa nad
celým krajom už jedno podobné stretnutie bolo a to v r. 1335, keď sa tu stretli
Ján Luxemburský český, Karol Róbert
maďarský a Kazimierz poľský kráľ.
Z ich rokovania vznikli dohody, ktoré na dlhý čas usmernili vývoj strednej
Európy a boli účinnou protiváhou rozpínavosti Habsburgovcov. V tom čase bol
Visegrád takmer jedno storočie hlav-
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akýto dlhý nadpis mala medzinárodná výstava známok, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5.-7. júna 2009 v najmenšom meste Maďarska, vo Visegráde.
Názov Visegrád – Vyšehrad je povedomý každému, kto len trocha sleduje
dianie okolo seba. Tu vznikol politický
zväzok najprv troch štátov – Československa, Maďarska a Poľska, z čoho
potom po rozdelení Československa
vznikla dodnes existujúca Vyšehradská

VÝSTAVY
ným mestom Maďarska.
Práve to je dôvod, historický dôvod, prečo je
dnešný Visegrád so svojimi 1800(!) obyvateľmi
dodnes mestom. V súčasnosti počet návštevníkov hradu a paláca
kráľa Mateja (Mátyás-a)
prakticky každý deň
vysoko prevýši počet
miestnych obyvateľov.
Poďme ale na výstavu
známok. Výstava sa konala v rámci celoročných osláv milénia
mesta a z hore uvedených dôvodov zberatelia z krajín V-4 okrem domácich mali
zvláštne postavenie, dostali k dispozícii
po 40 výstavných rámov, ostatné prizvané krajiny – Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko ako susedia
a ešte Nemecko a Taliansko už menej.
Vzišla teda medzinárodná výstava za
účasti 11 krajín na vyše 600 výstavných
rámoch, ktoré boli umiestnené v miestnej športovej hale, ktorá sama o sebe
bola zaujímavá svojou architektúrou –
šťastná kombinácia dreva a kameňa.
Pre vystavovateľov zo Slovenska sa
podarilo dostať až 45 rámov a s radosťou možno konštatovať, že sme tam neboli iba do počtu.
Jednorámový exponát Huberta Dobála obdržal bronz, ale porota si vyžiadala
stretnutie s národným komisárom zo
Slovenska a vyjadrili sa, že tých 12 listov je výborný základ na „riadny“ exponát a vrele doporučujú, aby vystavovateľ
svoj exponát zveľadil na 5 rámový.
Ďalší jednorámový exponát Milana
Šajgalíka – Nitra a jej svätí získala striebro
a v triede pohľadníc Peter Csicsay za jed2009 / 2

norámový exponát Komárno na litografických pohľadniciach získal I. cenu.
V triede poštovej histórie nový, ešte
málo známy exponát Gabriela Kosztolányiho – Poštová história Levíc získala
veľké striebro (72 bodov), Csicsay Peter
za poštovú históriu Žitného ostrova pozlátenú (77 bodov). Boli sme zastúpení
aj v triede celín, v ktorej známy, osvedčený exponát Jozefa Mája - Maďarský
korešp. lístok z r. 1882 získala 82 bodov
- veľkú pozlátenú medailu a k tomu ešte
blahoželanie poroty. V tematickej triede vystavovali skúsení zberatelia Ivan
Trančík – Žena v športe, 73 bodov, veľké striebro, a Ervín Smažák – Hádzaná,
72 bodov, taktiež veľké striebro.
V tradičnej triede Otto Piszton za
maďarské perfíny obdržal 81 bodov
a veľkú pozlátenú medailu.
Najvyššie ocenenia – dá sa už povedať tradične – „brali“ talianske exponáty na čele s neprehliadnuteľným
Saveriom Imperatom. Položartom sa už
povráva, že pomaly nie to určuje postavenie a význam tej-ktorej výstavy, či je
pod záštitou FEPA alebo FIP, ale to, či sa
na nej zúčastní so svojimi snehobielymi
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dlhými vlasmi a rozcmúľanou cigarou
v ústach pán Imperato. Na tejto výstave sa zúčastnil a – samozrejme – za svoj
exponát Pošta staroitalských štátov do
Maďarského kráľovstva „bral“ Veľkú
medzinárodnú cenu výstavy.
Ešte dva poznatky z tejto výstavy,
prvá je zovšeobecnená. Na tejto výstave
bolo aj 22 literárnych diel, z toho 6, teda
vyše štvrtina z Talianska. Neboli to žiadne prefotené zošitky, ale farebne tlačené
hrubé monografické diela z talianskej
filatelie. Podobne to bolo na viacerých
výstavách, ktoré pisateľ týchto riadkov
mal možnosť vidieť. Ako už vyššie bolo
uvedené, (aj) na tejto výstave talianske
exponáty boli najúspešnejšie. Že by tu
bola nejaká súvislosť?
A nakoniec – ozajstnou senzáciou
tejto výstavy bol jeden jednorámový exponát maďarského vystavovateľa Ferenca Kostyála, Pretlač HAZATÉRÉS z r.

1938. Jedná sa o známky Mi 571-2. Toto
vydanie súvisí aj so Slovenskom, nakoľko samotná pretlač známok vznikla
z príležitosti zmeny hraníc medzi Slovenskom a Maďarskom. Na jeden 100
kusový arch 70 fillérovej známky sa
pretlač nedostala a zhodou okolností
sa tento chybný arch dostal na poštu
obce Veľká Maňa – vtedy Nagymánya
– v okrese Nové Zámky. Na chybu sa
došlo a posledných 24 kusov sa z pošty
stiahlo, tieto sú teraz umiestnené v Múzeu známok v Budapešti spolu s ďalšími 2 kusmi. Ostatných 74 kusov – poväčšinou použitých je roztrúsených po
celom svete. Táto chybotlač patrí medzi
3 najväčšie rarity maďarskej filatelie.
No a z tejto známky 12 listový exponát
obsahoval 5 kusov!! Filatelisti neverili
vlastným očiam a dlhé minúty „lapali“
po vzduchu pred tým jedným rámom.
Ing. Piszton Otto, národný komisár

Viete, že?

N

a aukcii firmy Felzmann počas výstavy IBRA 2009 vydražili 9.5.2009
nevydanú známku s portrétom Audrey
Hepburn (110 Pfg / € 0,56) z roku 2001.
Výkričná hodnota známky 30 tisíc euro
sa v aukcii dostala na predajnú hodnotu
60 tisíc euro. Je to senzačná cena najdrahšej novodobej známky. Jedná sa už o v poradí štvrtú známku (z 10 možných) nájdenú v skarte s odtlačkom výplatného stroja
Briefcentrum 13, Berlin-Hennidsdorf.
Dobročinná známka s portrétom známej herečky nebola vydaná pre spor jej
dedičov s Nemeckým ministerstvom
financií, vydavateľom nemeckých poštových známok. Celý náklad bol úradne
skartovaný až na jediný zabudnutý desať blok u pána ministra, ktorý použila
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jeho
h manželka
ž lk na frankovanie
f k
domácej
d á
korešpodencie (?). Pečiatkované známky A. Hepburnovej boli postupne nájdené v skarte a majú pečiatky Briefcentier
v Berlíne. Doteraz najdrahšie bola predaná dolná rohová známka za 72 tisíc euro.
V čase aukcie bola už objavená aj piata
známka. Stále je v hre hľadanie ďalších piatich známok. Nemáte ju náhodou vo svojom skarte? Viete odhadnúť za akú cenu by
sa vydražila 11. známka emisie?
(ljf)
Spravodajca ZSF

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Medzinárodná výstava
Československé légie v Trenčíne

D

ňa 4. mája 2009 sa v KaMC OS SR
Trenčín uskutočnila vernisáž medzinárodnej výstavy Československé
légie. Autorom expozície je plk. v zálohe
MVDr. Milan Žuffa – Kunčo z Československej obce legionárskej z Olomouca.
Výstava je venovaná pamiatke československým legionárom, ktorí bojovali
za našu slobodu v prvej svetovej vojne
na bojiskách vo Francúzsku, v Rusku
a Taliansku.
Výstavu realizovali Klub vojenských
veteránov Zväzu vojakov SR Trenčín
a Základná organizácia č. 1 SZPB Trenčín. Nad výstavou prevzal záštitu primátor Trenčína Ing. Branislav Celler.
KaMC OS SR vydalo lístok poľnej
pošty s prítlačou legionárov Francúzska,
Ruska a Talianska. Pri tejto príležitosti KF 52 – 19 pri KaMC OS SR Trenčín
vydal lístok poľnej pošty k 90. výročiu
úmrtia organizátora légii generála Mi-

lana Rastislava Štefánika s prítlačou
pamätníka v Ivanke pri Dunaji s textom
„Na tomto mieste zahynul dňa 4. mája
1919 Čsl. minister a generál Dr. Milan R.
Štefánik a jeho sprievod Kráľovský italský npor. I. Mancinelli – Scotti, serž. H.
Merlino a strelec G. Agginuti. Na večnú
pamäť.“ Pri tejto príležitosti pošta Trenčín 1 používala príležitostnú pečiatku.
Výstava trvala do 24. mája 2009.
J. Korený

Sedemdesiatnik Ing. Ivan LUŽÁK

D

ňa 22. mája 2009 oslávil
pekné životné jubileum
– sedemdesiatku významný
filatelista a aktívny člen Zväzu slovenských filatelistov
Ing. Ivan Lužák z Bratislavy.
Tajomstvu zbierania poštových známok sa venuje už od
mladosti. Svoju záľubu však
začína rozvíjať v zrelšom
veku, kedy sa stal organizovaným filatelistom. Postupne získaval filatelistické vedomosti i skúsenosti a dnes
je známym zberateľom, pôsobiacim naj2009 / 2

mä na poli vystavovateľskom
i publikačnom. Vybudoval
viacero kvalitných výstavných exponátov, s ktorými
sa pravidelne zúčastňuje na
domácich i zahraničných filatelistických výstavách. Zo
širokej škály jeho filatelistických exponátov spomeňme
exponáty, ktoré naposledy
vystavoval na Národnej filatelistickej výstave SLOVENSKO 2009
v Nitre - exponát Cesty nahor a Fenomén
literatúra. S uvedenými exponátmi sa na
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tejto výstave úspešne predviedol, keď
získal pozlátenú medailu a veľkú striebornú medailu.
Ing. Ivan Lužák pôsobil ako aktívny
námetár i v Komisii námetovej filatelie ZSF. Slúži mu ku cti, že sa podieľa
a nevynechá skoro žiadne filatelistické
podujatie, ktoré zväz usporiada. Spolu
s funkcionármi a členmi ZSF sa zúčastnil i tohtoročného júnového filatelistického výstupu na Poľanu, ktorý zorganizoval p. Alexander Urminský. Môžeme
povedať, že i jeho veľkou zásluhou sa
zaviedla tradícia vyhodnotenia „Ankety
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku“, pri ktorej aktívne v prvých rokoch
napomáhal zväzu pri spracovávaní anketných lístkov a ich výsledkov. Je cha-

rakteristický svojou skromnou, ústretovou a láskavou povahou, preto je medzi
filatelistickou verejnosťou obľúbený.
Za vykonanú prácu a zásluhy vo Zväze slovenských filatelistov bol Ing. Ivan
Lužák vyznamenaný „Zlatým čestným
odznakom ZSF“.
Pri tejto príležitosti nášmu milému
jubilantovi v mene redakcie ako i celej
organizovanej filatelie na Slovensku
k 70. narodeninám srdečne blahoželáme a prajeme hlavne veľa pevného
zdravia, životného optimizmu, úspechov, spokojnosť, rodinnú pohodu a tešíme sa na ďalšiu činorodú tvorivú prácu pri budovaní nových filatelistických
exponátov.
-iv-

NÁŠ JUBILANT
RNDr. MILAN ANTALA OSLÁVIL SEDEMDESIATKU

A

ni sa nám nechce veriť,
že čas tak rýchlo letí a že
stále elánom oplývajúci dlhoročný funkcionár a člen Zväzu slovenských filatelistov
RNDr. Milan ANTALA oslávil 10. mája 2009 v dobrom
zdraví a sviežosti okrúhle životné jubileum – 70 rokov.
Cesta oslávenca svetom
filatelie viedla od prvých
kontaktov s poštovými známkami
v mladosti až k vrcholovým funkciám
vo Zväze slovenských filatelistov.
RNDr. Milan Antala je dlhoročný
predseda Klubu filatelistov 51-08 v Bratislave, v ktorom veľmi dôsledne po celé
roky vykonáva aj funkciu novinkára
klubu. Prácu vo Zväze slovenských filatelistov, či už vo funkcii predsedu
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Mestského výboru ZSF, ale
hlavne vo funkcii popredného predstaviteľa - predsedu
Zväzu slovenských filatelistov v rokoch 1979 až 1991
vykonával svedomito a obetavo, k prospechu členskej
základne, čo členovia ocenili
najmä v závere roku 1989,
kedy bol opätovne zvolený
na 3. funkčné obdobie do
funkcie predsedu ZSF. Spoločenské
udalosti v roku 1989 neobišli ani organizovanú filateliu a zasiahli do nej podstatne, a bez dobrej vôle, či osobných
námah by nenapredovala ďalej. Treba
však oceniť, aj mimoriadny postoj českej reprezentácie na zjazde Zväzu československých filatelistov v Prahe, na
ktorom bol RNDr. Milan Antala zvoleSpravodajca ZSF
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ný ako jediný Slovák v histórii ZČSF za
predsedu tejto organizácie. Iste nebolo
ľahké, ani jednoduché, najmä v období
hlbokých spoločenských premien, prevziať vedenie zväzu po Ing. Dvořáčkovi
a pracovať vo vrcholových funkciách.
Začatú prácu však nemohol dokončiť,
pretože 1. januára 1993 došlo k rozdeleniu nášho spoločného štátu a tým aj
k zániku ZČSF.
Filatelistický koníček je mu potešením aj v rokoch, keď začal patriť do kategórie „skôr narodených“. Poznáme ho
ako priateľského a obetavého človeka
a vážime si jeho charakter a ľudskosť.
I v riadiacej funkcii dokázal svojim optimizmom dodávať sily a radosť z práce
vo zväze. A to nielen vo filatelistických
kruhoch, ale i v jeho občianskej profesii pedagóga, kde pôsobil vo funkcii
riaditeľa bilingválneho Gymnázia so
zameraním na vyučovací jazyk nemecký, ktorú vykonával do minulého roku.
Je nám známe, že kolektív pedagógov
nechcel dlho pripustiť jeho odchod na
zaslúžený dôchodok.

Dodnes spolupracuje i s redakčnou
radou Zberateľa.
Vo Zväze slovenských filatelistov sa
aktívne podieľal na organizovaní mnohých výstav a podujatí, ktoré ZSF poriadal. Za svoje zásluhy bol ocenený najvyššími zväzovými vyznamenaniami.
Je nositeľom Zlatého čestného odznaku
ZSF, titulu Zaslúžilý pracovník vo filatelii ako i ďalších vyznamenaní. Jeho
mimoriadne plodný a aktívny filatelistický život si vážime a aj touto cestou mu
úprimne ďakujeme za prínos a dlhoročnú prospešnú a nezištnú prácu vykonanú pre Zväz slovenských filatelistov.
Vážený pán doktor Antala, dovoľte,
aby sme Vám k Vášmu životnému jubileu 70 rokov v mene Rady ZSF ako
i celého Zväzu slovenských filatelistov
úprimne zablahoželali. Prajeme Vám
hlavne veľa pevného zdravia, spokojnosť a šťastie v rodinnom kruhu a ešte
veľa radosti a príjemných chvíľ strávených nad známkami.
Iveta Valašková
tajomníčka ZSF

Miloš Teťuľa šesťdesiat ročný

M

eno Miloš Teťuľa je
v slovenskej filatelii
najmä v regióne východného Slovenska veľmi známe.
S jeho nositeľom sa môžeme
stretnúť skoro na každom
podujatí filatelistického charakteru, ktoré sa uskutočnilo či už na východe, severe
či strede Slovenska. Patrí
k pravidelným účastníkom
inaugurácii známok, filatelistických výstav alebo búrz.
2009 / 2

Jeho filatelistické aktivity
sú hlavne na poli organizátorskej práce pre nášho zúbkovaného koníčka. Členom ZSF je
od 1. apríla 1979, kedy vstúpil
do veľmi aktívneho klubu filatelistov 54 – 06 Svit. Od 1.
januára 1994 sa stal jeho predsedom a v tejto funkcii zotrváva dodnes. V regionálnej
organizovanej filatelii pracuje
od založenia Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu. V ZKF
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VR od založenia až po dnes zastáva funkciu tajomníka ZKF VR. V najvyššom zväzovom orgáne Rade ZSF pracoval jeden
a pol funkčného obdobia.
Ako člen klubu filatelistov vo Svite, následne ako aj jeho predseda, sa veľmi aktívne podieľal na príprave a uskutočnení
niekoľkých súťažných i propagačných výstav konaných vo Svite. Pod jeho vedením
boli k okrúhlym výročiam klubu vydané
Pamätnice z filatelistického života vo Svite. Práve za tieto aktivity mu bol v roku
2004 udelený zlatý Čestný odznak ZSF.
Zo zberateľskej oblasti sa zaujíma
a zbiera známky Československa, Slovenského Štátu, Slovenska a Ameriky.
Z námetovej filatelie ho priťahuje téma

prezidenti na známkach. Milošové zberateľské aktivity nekončia filateliou, zaoberá sa aj numizmatikou a tiež zbiera
pohľadnice svojho mesta – Svitu.
Tohtoročnej jari sa dožil Miloš Teťuľa okrúhleho významného jubilea šesťdesiatich rokov. K tomuto životnému
jubileu mu ako výbor ZKF VR srdečne
blahoželáme, prajeme mu veľa šťastia,
pevného zdravia, rodinnej a pracovnej
pohody a veľa zberateľských úspechov.
Miloš, želáme Ti všetko Naj... a ďakujeme Ti za Tvoju prácu a obetavosť,
ktorú nezištne si vykonával a vykonávaš nie len pre ZKF VR, ale pre celú slovenskú organizovanú filateliu.
Výbor ZKF VR

Vladimír Lacko - šesťdesiatnik

V

ýznamný košický filatelista pán Vladimír
Lacko sa narodil 14. marca
1949 v Košiciach. K filatelii nemal ďaleko. Jeho otec
bol tiež významný košický
filatelista a tak aj so svojim
bratom Jaroslavom zdedili
po otcovi lásku k filatelii.
S dlhoročným filatelizovaním samozrejme prišla aj
organizačná práca pre ZSF. Obaja bratia
sú aj dnes mimoriadne aktívnymi filatelistami, Vladimír v Košiciach a Jaroslav
v Poprade.
Pán Vladimír Lacko vstúpil do Zväzu československých filatelistov ako
mládežník už v roku 1968, a tak sa stáva aj zakladajúcim členom ZSF. V klube filatelistov prešiel takmer všetkými
funkciami. Na úseku regionálnej filatelie veľmi zodpovedne vykonáva od
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založenia Združenia klubov
filatelistov východoslovenského regiónu funkciu jeho
hospodára. V najvyšších zväzových orgánoch pôsobil ako
člen Revíznej komisie ZSF
ako aj člen Rady ZSF. Okrem
tejto organizačnej činnosti
veľmi aktívne a často pracuje v organizačných výboroch
výstav, a iných filatelistických akcii, konaných v Košiciach. Za
tieto jeho aktivity nápomocné pri rozvoji a propagácii organizovanej filatelie na
Slovensku bol navrhnutý a Radou ZSF
aj schválený za nositeľa zlatého Čestného odznaku ZSF.
Je zberateľom známok Československa I., Slovenského Štátu, Slovenska
a európskych krajín.
Milý Vlado, dovoľ nám, aby sme Ti
pri Tvojom jubileu úprimne poďakoSpravodajca ZSF
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vali za prácu, ktorú si pre naše ZKF,
ako aj celú organizovanú slovenskú
filateliu, vykonal a vykonávaš. Do
ďalších rokov Ti prajeme veľa šťastia,
zdravia, pohody v rodinnom kruhu aj

zamestnaní ako aj veľa zberateľských
a organizátorských úspechov na poli
našej spoločnej zúbkovanej lásky – filatelie.
Výbor ZKF VR

SMUTNÁ SPRÁVA Z MARTINA
Zomrel Milan Móric

D

ňa 4. júna 2009 vo veku 72 rokov
zomrel priateľ, zakladajúci člen
a kronikár Spoločenstva Svätý Gabriel, ako i aktívny člen a funkcionár ZSF
Milan M Ó R I C. Narodil sa 24. 1.1937,
detstvo prežil v Sučanoch, produktívny
život v Martine. Profesijne bol činný
ako technológ a projektant. Od roku
1970 bol členom Klubu filatelistov ZSF
53-05 v Martine, kde takmer nepretržite bol aj členom výboru. Od začiatku sa
netajil tým, že zbiera známky s náboženskou tematikou. Témy čerpal z čistých prameňov Knihy kníh – zo Svätej
Biblie a v exponátoch ich sprístupňoval
verejnosti, pretože témami mal čo povedať. Prvé tieto exponáty vystavil v roku
1990 ako jednorámové exponáty, napríklad Kríž – symbol kresťanstva, Blízki
Bohu a Cirkvi a ďalšie, spolu ich bolo
deväť.
Bol členom Komisie námetovej filatelie ZSF, viac funkčných období členom
Stredoslovenského krajského výboru
ZSF a neskôr i predsedom Komisie námetovej filatelie ZSF. Bol i zakladajúcim
členom Spolku stredoslovenských námetových filatelistov v roku 1990 a do
úmrtia predsedom Komisie námetovej
filatelie pri Združení klubov filatelistov
stredoslovenského regiónu so sídlom
v Žiline. Bol jedným z najproduktív2009 / 2

nejších vystavovateľov Spoločenstva
sv. Gabriel. Začiatok jeho publicistickej
tvorby je spojený s bulletinom Martinia,
kde prispel desiatkami článkov a kde
niekoľko rokov mal svoju rubriku. Prispieval do bulletinu Sv. Gabriel.
Pocity k svojej viere vyjadroval na
stretnutiach členov Spoločenstva. Viera
bola jeho métou a médium. Tolerancia
voči iným mu bola prikázaním. Vždy
mal odkrytú povahu svojho života,
svojej duše, vždy usmievavý s dobrým
slovom na perách. Upokojujúci, šíriaci
dobro. Tak sme ho poznali v čase mu
vymedzenom medzi nami, tak si ho za
hranicami jeho života zapamätajme,
lebo Milan Móric taký bol.
Na cintoríne v Sučanoch pri Martine,
kde si žiadal byť pochovaný, sa s Milanom Móricom 8. júna 2009 za Spoločenstvo sv. Gabriela rozlúčil Mons. Ján
Vallo a ďalší členovia, ako aj filatelisti
z viacerých klubov. Nech odpočíva
v pokoji.
Za Spoločenstvo sv. Gabriel
Mons. Ján Vallo
Svetlá pamiatka priateľa, filatelistu a dobrého človeka Milana Mórica
v našich srdciach pretrvá. Česť jeho
pamiatke!
redakcia Spravodajcu ZSF
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Zomrel Milan Kromer
... a ďalšie ticho vôkol nás. Dňa 11. apríla 2009 náhle zomrel Milan Kromer, člen
ZSF od roku 1969, niekdajšia opora klubu
filatelistov v Šali. Patril medzi popredných
organizátorov námetovej filatelie na Slovensku. Bol tajomníkom komisie pre námetovú filateliu ZSF v Bratislave, istý čas
redaktorom bulletinu Námetár. Inicioval
zostavenie zoznamu všetkých súťažných
exponátov na Slovensku a každý rok uverejňoval dosiahnuté ohodnotenia vystavovateľov na výstavách doma i v zahraničí.
Pre námetárov zverejňoval, ktorý exponát

v najbližšom roku stratí kvalifikáciu a ktoré exponáty sú odporúčané na výstavy
vyšších kategórii. Organizoval zasadnutia
komisie, vedel sa tešiť z úspechov, ktoré dosahovali slovenskí filatelisti. Písal o nich.
Milan Kromer patril medzi dobrých
spoločníkov, zanietených filatelistov. Po
roku 1991 sa pre filatelistickú verejnosť
uzavrel, avšak neprestal byť v styku
s priateľmi, ktorí rovnako ako on čelili
istej nepriazni. Priateľom bude chýbať.
Česť jeho pamiatke.
Dr. Otto Gáťa

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Obchodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia
môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky alebo na elektronickom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste
uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
• Zväz slovenských filatelistov vytvoril
pre svojich členov pamätnú celistvosť
obsahujúcu známku vydanú k 40. výročiu ZSF opatrenú s príležitostnou
pečiatkou pripomínajúcu založenie
Zväzu na Sliači v roku 1969 s vyobrazením budovy kúpeľov, kde sa udiala
táto významná udalosť. Vzhľadom na
to, že slávnostného stretnutia na Sliači sa zúčastnilo len minimálne množstvo našich členov, každý člen má
nárok na jeden exemplár za výrobnú
cenu 1 Euro. Vyobrazenie celistvosti
je na tretej strane obálky tohto čísla
Spravodajcu. Obálku je možné získať objednaním v Centru novinkovej
služby ZSF, Radlinského 9, 812 11
Bratislava.
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• KF 52-46 MOČENOK – vernisáž pošt.
pečiatky na XVII. celonárod. festivale kresť. divadla Gorazdov Močenok:
sv. Gorazd a sv. Sáva hlásali kultúru
života–nezabiješ! Kultúrne stredisko
27.7.2009 o 17:00 hod.. Možnosť získať
staršie PL s PPP-GORAZDOV MOČENOK. jozefkutny.filatel@centrum.sk
• Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov na Podtatranskú filatelistickú
výmennú schôdzku, ktorá sa koná
v sobotu 22. augusta 2009 v čase od
7:00 do 12:00 hod. v priestoroch Strednej združenej školy na Okružnej ulici
v Poprade. Kontakt: J. Rančák, Štúrova 5, 058 01 Poprad, tel.: 0907949956.
Ubytovanie zabezpečené. Ostatné zberateľské odbory vítané.
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - II. štvrťrok

FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: M. Čapka, R: Ľ.
Žálec, OTp TAB * náklad 50 tis.

2009, 15. 6. * Prezident SR * príležitostná
známka v hárčekovej úprave * N: I. Schurmann, GÚ: R. Hanečková * termorazba
PTC * H: 1 ZP, TF: ? H * papier ? * zúbkovanie ? * FDC N: I. Schurmann, R: R.
Cigánik, OTp TAB * náklad 50 tis.

Žofia Bosniaková (1609-1644), hrad Strečno

456
456 H
456 FDC
456 PaL

0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
(79x113 mm) ......................................0,80
.............................................................. 1,43 Ivan Gašparovič (*1941), prezident SR
.............................................................. 1,49 457
1 € zlatá ........................................ 1,00
457 H
.............................................................. 1,00
457 FDC .............................................................. 1,63
457 KĽ
.............................................................. 1,00
457 KP
.............................................................. 1,00

Titulná strana
Emisia: Limes romanus, Carnunta a Gerulata (Obrázok je fotomontáž vytvorená z výtvarných návrhov
slovenského a rakúskeho vydania.); Autor výtvarného návrhu známky a FDC: Igor Piačka; Rytec známky
a FDC: Martin Činovský; Návrh na FDC pečiatku: Igor Piačka; Deň vydania: 11. september 2009

